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Силабус навчальної дисципліни   

«Методологія підготовки наукової публікації та управління науковими 

проєктами» 

Спеціальність  101 «Екологія» 

Освітня програма  «Екологічна безпека»  

Освітній рівень  третій рівень  

Статус 

дисципліни  

Загальна (обов’язкова) підготовка  

Мова викладання  Українська   

Курс / семестр  1 курс, 1 семестр  

Кількість 

кредитів ЄКТС  

Кількість кредитів за навчальним планом - 2  

Розподіл за 

видами занять та 

годинами 

навчання  

Очна форма навчання Заочна форма навчання 

Лекції – 14 год.    Лекції – 6 год.    

Практичні/семінарські заняття – 

16 год.  

Практичні/семінарські заняття – 

10 год.  

Самостійна робота – 30 год.  Самостійна робота – 44 год.  

Форма 

підсумкового 

контролю  

Іспит 

Викладач  Цапко Наталія Сергіївна, провідний науковий співробітник 

лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 

методів моніторингу довкілля, кандидат технічних наук, доцент  

Контактна 

інформація 

викладачів   

tsapkonatali@gmail.com 

tsapkonatali@ukr.net 

+38-057-702-16-01  

Посилання на 

сторінку 

викладача 

Google Scholar – 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=TuLZRXEAAAAJ 

ORCID ID - http:// orcid.org/0000-0003-2480-3636 

 

Дні занять  Розклад занять:  

Консультації  Розклад консультацій: 

Мета навчальної дисципліни   

Ознайомлення здобувачів з основними принципами наукового дослідження, 

складовими підготовки наукових публікацій та практичними можливостями 

управління науковими проєктами 

Передумови для навчання  

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Методологія та методи наукового 

аналізу; Практикум з наукової комунікації 

mailto:tsapkonatali@gmail.com
mailto:tsapkonatali@ukr.net
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=TuLZRXEAAAAJ
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Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інформаційні технології в науковій діяльності  

Тема 1. Нормативно-правова база 

Нормативні вимоги до оформлення наукових текстів і зокрема дисертацій. 

Документи, звіти у сфері науки і техніки. Нормативно-правова база щодо структури і 

правил оформлення, презентації, захисту наукових досліджень. 

Тема 2. Наукові статті й апробація наукових досліджень 

Загальна характеристика наукового тексту. Види наукових текстів. Обсяг, форма, 

функціональне призначення. Функції наукових статей і тез. Види статей: оглядові, 

проблемні, методологічні тощо. Структура наукових текстів. Елементи наукових 

текстів: посилання, таблиці, ілюстрації, додатки, список використаних джерел, 

бібліографічний опис. Мова і стиль наукових доповідей. 

Тема 3. Структура дисертаційної роботи 

Загальні принципи структурування дисертаційних досліджень. Основні технічні 

вимоги до оформлення дисертації. Анотація. Формулювання мети і завдань. Об’єкт і 

предмет дослідження. Формулювання наукової новизни. Основні розділи. Структура, 

форма, зміст і порядок наукового дослідження. Висновки/результати дисертаційного 

дослідження. Практичні та теоретичні складові висновків. Оформлення списку 

використаних джерел 
 

 

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація та управління науковими проєктами 

Тема 4. Наукові видання та наукова комунікація 

Особливості наукових видань. Фахові видання. Наукометричні бази. Індекси 

цитування. Форми наукової комунікації. Семінари, конференції, симпозіуми, 

конгреси: їх тематика, тривалість та способи проведення. Виступи і доповіді на 

наукових конференціях. Комунікація через Інтернет. 

Тема 5. Наукові проєкти та гранти 

Наукові дослідні роботи та проєкти: проектування досліджень, розробка запитів. 

Грантові програми та їх специфіка. Класифікація грантодавців. Українські, 

міжнародні гранти. Конкурси на отримання дослідницьких грантів. Спільні наукові 

проекти. Напрямки досліджень. Особливості оформлення запитів/заявок. Форми 

заявок. Формування й оформлення ідеї. Наукові стипендії. 
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Рекомендовані джерела  

Основна  

1. Наказ МОН №40 від 12.01.2017 “Про затвердження Вимог до оформлення 

дисертації” 

2. ДСТУ 3008-2015 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення». 

3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. – К. : 

АБУ, 2002. – 480 с. 

4. ДСТУ 3017-2015 "Видання. Основні види та визначення понять" 

5. ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання “Загальні положення та правила 

складання” 

6. ДСТУ 3008-2015 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення» 

7. ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації» (ГОСТ 7.88-

2003, МОD) 

8. ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення 

слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» 

9. ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними 

європейськими мовами» (ГОСТ 7.11-2004, МОD) 

10. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009(ИСО 214-76) «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования» 

(ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT) 

11. Закон України про вищу освіту 

12. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б., 

Захожай, Д. А. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с. 

13. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. Ковальчук, Л. 

М. Моїсеєв. - 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 216 с. 

14. Пілющенко В. Л. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне 

забезпечення / В. Л. Пілющенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. – К . : Лібра, 2004. – 

344 с. 

15. Селігей П. О. Науковець і його мова // Українська мова. – 2012. – № 4. – С. 18–28. 

16. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. 

посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с. 

 

Допоміжна література 

1. Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / У.К. Бут, 

Г.Дж. Коломб, Дж.М. Уильямс ; пер. с англ. – М.: Флинта; Наука, 2007. – 360 с. 

2. Гінзбург М. Д. Система правил українського ділового та наукового стилю // Укр. 

мова. – 2006. – № 2. – С. 30–43. 

3. Грантрайтінг: методичні рекомендації для органів публічної влади щодо написання 

проектних заявок / [О.В. Кулініч, Д.С. Ткачов, С.Є. Ігнатьєв та ін.]; за ред. О.В. 

Кулініча. – Х.: Регіональний центр міжнародних проектів і програм, 2013. – 78 с. 

4. Котюрова М. П. Стилистика научной речи. – Академия, 2010. – 240 с. 

5. Рекомендації з підготовки проектних пропозицій за програмою «Горизонт 2020» : 

методичні вказівки/ Уклад.: С. І. Сидоренко, С. М. Шукаєв, М. О. Зеленська, А. І. 

Олешкевич, А. О. Романко, І. А. Владимирський. – К. : НТУУ «КП І», 2014. – 40 с. 
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6. Семеног О. М. Культура наукової української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 

2010. – 213 с. 

7. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. 

– К. : РНКЦ "РІНІТ", 2000. – 259 с. 

8. Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки : учебник / Е. В. 

Ушаков. – М. : Изд-во "Экзамен", 2005. – 528 с. 

9. Фаренік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження : наук.-метод. посіб. / С. 

А. Фаренік. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 340 с. 

10. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : 

підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Міністерство освіти і науки України. Наука. Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/ 

2. Перелік наукових фахових видань. Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/ 

3. Національний репозитарій академічних текстів. Режим доступу: 

https://nrat.ukrintei.ua/ 

4. Національний фонд досліджень України. Режим доступу: https://nrfu.org.ua/ 

5. Український правопис. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf 

6. Міжнародний фонд “Відродження». Режим доступу: 

http://www.irf.ua/grants/contests/ 

7. Європейський науковий фонд (European Science Foundation). Режим доступу: 

https://www.esf.org/ 

8. https://www.scopus.com/ 

9. Домашня сторінка Scopus Info. Режим доступу: 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

10. Міжнародна грантова платформа CyberGrant. Режим доступу: 

https://impact.cybergrants.com/ 

 
Система оцінювання результатів навчання  

Система оцінювання сформованих компетентностей (100-бальна) враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 

практичні/семінарські заняття, а також виконання самостійної роботи.  

Оцінювання здійснюється за такими видами контролю  

поточний контроль, який здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних/семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів 

(максимальна сума – 70 балів, мінімальна – 50 балів); 

підсумковий контроль, який проводиться у формі семестрового іспиту відповідно 

до графіку навчального процесу (максимальна сума – 30 балів, мінімальна – 10 балів); 

Оцінка виставляється як загальна сума балів, отриманих під час поточного 

контролю та письмового іспиту (максимальна сума – 100 балів, мінімальна – 60 балів).  

Поточний контроль включає оцінювання здобувачів під час: лекцій – активна 

робота на парі – 10 балів; робота на практичних/семінарських заняттях – 40 балів; 

презентація індивідуального завдання – 20 балів. Загальна кількість балів – 70.  

Оцінювання знань під час поточного контролю проводиться за такими 

критеріями: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/
https://nrat.ukrintei.ua/
https://nrfu.org.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
http://www.irf.ua/grants/contests/
https://www.esf.org/
https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://impact.cybergrants.com/
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розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;  

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з 

питань, що розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою у процесі 

виконання індивідуальних завдань; логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, 

здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.   

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться за умови 

відповідності індивідуального завдання здобувача або його усної відповіді всім 

зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів.   

Самостійна робота здобувача включає: пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою; підготовку до практичних/семінарських робіт; 

виконання і підготовка до захисту індивідуальних робіт; підготовку до контрольних 

робіт та іспиту.  

Самостійна робота здобувачів оцінюється як складова під час поточного 

контролю на лекціях і практичних/семінарських заняттях. Критеріями оцінювання 

самостійної позааудиторної роботи здобувачів є: глибина і міцність знань, рівень 

мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити 

обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми 

виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

практичних/семінарських заняттях.   

Індивідуальне завдання. Максимальна оцінка 20 балів, яка може бути отримана за 

створення грантової заявки, презентації і доповіді за обраною тематикою, та 

публічного захисту роботи перед здобувачами та викладачем. 

Семестровий іспит відповідно до графіку навчального процесу є письмовою 

роботою здобувача та оцінюється балами – max 30 балів, min – 10 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів 

отриманих здобувачем під час поточного контролю та семестрового іспиту. 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Сумарний результат 

у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано та виставлено оцінку за 

іспит", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку 

успішності" навчальної дисципліни. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад)  

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  
Робота на лекціях  10  
Виконання та захист індивідуальних практичних 

завдань  
40  

Презентація індивідуального завдання  20  
Семестровий іспит 30 

Разом  100  
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Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі 

оцінювання та системі оцінювання УКРНДІЕП  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ЄКТС  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену (іспиту), 

диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики, тренінгу  
для заліку  

90 – 100  A  відмінно  

зараховано  
82 – 89  B  

добре  
74 – 81  C  
64 – 73  D  задовільно  
60 – 63  E  
35 – 59  FX  

незадовільно  не зараховано  
1 – 34  F  

Політики навчальної дисципліни  
Політика дотримання академічної доброчесності: визначена Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у науково-дослідній 

установі «Український науково-дослідний інститут еколгічних проблем» 

http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/Aspirantura/PolozDobroches.pdf 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: При 

оцінюванні індивідуальних завдань увага приділяється якості, самостійності та 

своєчасності здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального 

процесу. Якщо якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені.  
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій 

програмі навчальної дисципліни : http://www.niiep.kharkov.ua/perelik-navchalnih-

disciplin.html  
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